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Voxel i Juniper s’alien per facilitar l’ús de pagaments electrònics 

a les empreses turístiques 

 Els clients de Juniper tindran accés directe a l’ecosistema de proveïdors de pagaments 

de baVel.  

 baVel també estarà disponible a Cangooroo, el motor de reserves de Juniper líder al 

Brasil.  

Barcelona, 28 d’abril de 2020. baVel, la plataforma de transaccions electròniques de Voxel 

líder del sector turístic, s’ha connectat a Juniper, proveïdor de tecnologia líder a la indústria 

turística, per impulsar els pagaments B2B al sector travel. Amb aquesta aliança, els clients de 

Juniper podran accedir directament a l’ecosistema de proveïdors de pagaments de baVel, que 

actualment integra a més d’una desena d’empreses proveïdores de serveis vinculats als 

pagaments electrònics.  

Els sistemes de baVel i Juniper fa més de 10 anys que estan connectats oferint serveis 

d’emissió i recepció de factures electròniques i, a partir d’ara, les empreses turístiques que 

utilitzen Juniper com a motor de reserves també tindran la possibilitat d’accedir directament a 

proveïdors de pagament com Barclaycard, XanderPay, eNett, Wex, Kantox o American Express, 

sense haver de desenvolupar integracions amb cada un d’ells.  

L’ús de les solucions de pagaments de baVel tenen una repercussió directa en la gestió de les 

empreses turístiques. En el cas dels hotels, automatitza els cobraments i elimina el 

processament manual de targetes, a més de vincular determinades tarifes a solucions de 

pagament de baix cost. D’altra banda, OTAs, bedbanks i agències de viatge poden accedir a un 

ecosistema de múltiples solucions de pagament amb una única integració, eliminar les 

costoses conciliacions de pagaments i recuperar l’IVA a escala internacional.  

També, els serveis de pagaments electrònics de baVel ofereixen un entorn segur, robust i PCI 

Compliance a tots els països on opera. Empreses de la talla de W2M, Fastpayhotels i Portimar 

ja treballen de manera exitosa amb la integració entre baVel i Juniper.  

baVel també s’integrarà amb Cangooroo, el motor de reserves de Juniper per empreses 

turístiques que desitgin fer un pas endavant tecnològicament i expandir-se globalment. És 

també líder al Brasil i amb una creixent presència global. Per als usuaris de Cangooroo tenir 

una connexió directa amb una plataforma de transaccions electròniques com baVel té un valor 

afegit molt alt, ja que l’ús de la factura electrònica a l’Amèrica Llatina està molt estès. De fet, el 

sistema de facturació electrònica de Brasil és un dels més exitosos i consolidats del món.  
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Sobre Voxel Group 

Voxel Group desenvolupa tecnologia de transaccions electròniques per empreses. És líder en solucions d’eBilling, epayments i 

supply chain a través de la plataforma baVel i ofereix tecnologia de recuperació automàtica de l’IVA de les despeses corporat ives a 

través de DevoluIVA. 

Fundada el 1998 a Barcelona, Voxel lidera des de fa 21 anys els processos de digitalització de la facturació en la indústria turística, 

on gestiona més de 90 milions de factures anuals. Actualment innova també els processos d’abastiment, facturació i pagaments de 

tot tipus de negocis, impulsant l’eficiència, la millora de processos i la innovació tecnològica. El propòsit final de Voxel és crear 

teixit empresarial feliç.  

Sobre Juniper 

Juniper és una companyia global amb seu central a Palma de Mallorca i oficines a Miami (USA), Cali (Colòmbia), Sao Paulo (Brasil) i 

Dubai (EAU). Compta amb un equip de 280 professionals experts en Internet, tecnologia i turisme. Amb més de 360 clients repartits 

en més de 50 països, Juniper es troba en constant expansió cap a nous mercats. Des de 2003, la seva activitat s’ha centrat a 

proporcionar solucions tecnològiques de distribució online de producte turístic i també eines que permeten automatitzar els 

processos en els diferents canals de venda per internet. Líder en connectivitat XML, ofereix més de 350 integracions amb proveïdors 

de productes turístics. Els sistemes de reserves disposen de diferents mòduls com allotjament, vols, serveis i trasllats, creuers, lloguer 

de cotxes, circuits i paquets.  
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